ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 11

«14» лютого 2018 року

Про внесення змін до складу комісій
виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
У зв’язку з кадровими змінами та з метою сталої роботи комісій виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради, керуючись Законом України “Про
місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет:
ВИРІШИВ:
1.

2.

3.

Внести зміни до складу комісій:
- згідно додатку 1 – комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій;
- згідно додатку 2 – комісія з надання матеріальної допомоги;
- згідно додатку 3 – рада опіки та піклування;
- згідно додатку 4 – комісія з обстеження зелених насаджень;
- згідно додатку 5 – житлова комісія.
Визнати такими, що втратили чинність:
рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради від
07 вересня 2016р. № 107 «Про внесення змін до складу комісій виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради»;
рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради від
04 травня 2017р. № 47 «Про внесення змін до складу комісій виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради»;
рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради від
09 серпня 2017р. № 87 «Про внесення змін до складу комісій виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради»;
рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради від
06 грудня 2017р. № 136 «Про внесення змін до складу комісій виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради».
Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
Чечко С.В.

Перший заступник селищного голови
Керуючий справами
Начальник юридичного відділу

В.М. Саєнко
С.В. Чечко
В.В. Чернуха

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 14 лютого 2018р. № 11

Склад
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
Голова комісії – Саєнко Василь Михайлович – перший заступник селищного
голови
Заступник голови комісії – Буренко Юрій Іванович - начальник Ірпінського МВ
ГУ ДСНС України в Київській області
Секретар комісії – Андросова Вікторія Анатоліївні – спеціаліст 1 категорії –
землевпорядник
Члени комісії:
Лабунський Олександр Валентинович – директор ТОВ «Ірпінське АТП – 13250»
Кравченко Володимир Васильович - начальник КП «Гостомельінвестбуд»

Керуючий справами

С.В. Чечко

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 14 лютого 2018р. № 11

Склад
комісії з надання матеріальної допомоги
Голова комісії – Саєнко Василь Михайлович, перший заступник селищного
голови
Заступник голови комісії – Мельник Борис Володимирович, головний лікар
Гостомельської амбулаторії
Секретар комісії – Токман Вікторія Петрівна, спеціаліст 1 категорії відділу
обліку та звітності
Члени комісії:
Закревська Алла Володимирівна – начальник відділу обліку та звітності
Роман Анна Михайлівна – спеціаліст 1 категорії з питань державної реєстрації
актів цивільного стану

Керуючий справами

С.В. Чечко

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 14 лютого 2018р. № 11

Склад
ради опіки та піклування
Голова комісії – Саєнко Василь Михайлович, перший заступник селищного
голови
Заступник голови комісії – Саблук Тамара Юріївна, директор
ЗОШ І – ІІІ ст. № 14 м. Ірпеня
Секретар комісії – Чернуха Вікторія Володимирівна, начальник юридичного
відділу
Члени комісії:
Роман Анна Михайлівна – головний спеціаліст з питань державної реєстрації
актів цивільного стану
Марченко Микола Олексійович - технічний директор ПАТ «Ветропак
Гостомельський склозавод»

Керуючий справами

С.В. Чечко

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 14 лютого 2018р. № 11

Склад
комісії з обстеження зелених насаджень
Голова комісії – Саєнко Василь Михайловичь – перший заступник селищного
голови
Заступник голови комісії – Борисова Людмила Василівна – головний спеціаліст
відділу містобудування та архітектури
Секретар комісії – Чечко Світлана Валентинівна – керуючий справами
Члени комісії:
Мирончук Ігор Миколайович - депутат Горенської сільської ради
Сакун Ірина Миколаївна – інспектор з благоустрою
представник Державної екологічної інспекції

Керуючий справами

С.В. Чечко

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 14 лютого 2018р. № 11

Склад
житлової комісії
Голова комісії – Саєнко Василь Михайлович, перший заступник селищного
голови
Заступник голови комісії – Курамагамедов Іса Асадулович, голова спілки
«Ветеранів Афганістану»
Секретар комісії – Гусєва Юлія Миколаївна, головний спеціаліст
юридичного відділу
Члени комісії:
Йовенко Олена Миколаївна - помічник головного інженера ДП «Антонов»
Закревська Алла Володимирівна – начальник відділу обліку та звітності

Керуючий справами

С.В. Чечко

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 12

«14» лютого 2018 року

Про погодження переліку об’єктів, на
яких засуджені та порушники можуть
відбувати громадські роботи
Розглянувши звернення Ірпінського міськрайонного відділу з питань пробації
Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції від 02 січня 2018 року №3/50, з метою
належної організації виконання покарань та стягнень у виді громадських робіт та
налагодження плідної співпраці, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні” виконавчий комітет:
ВИРІШИВ:
4.

Погодити перелік об’єктів, на яких засуджені та порушники можуть
відбувати громадські роботи. Дані роботи, не повинні бути пов’язані з
шкідливим виробництвом, ризиком для життя та здоров’я, не потребують
спеціальної підготовки чи певної кваліфікації, а саме:
 прибирання вулиць, парків, скверів та іншої території;
 роботи з благоустрою селища Гостомель;
 роботи по облаштуванню дитячих та спортивних майданчиків.

5.

Відповідальним за проведення робіт призначити начальника КП «УЖКГ
«Гостомель»».

6.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників селищного
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 13

14 лютого 2018 р.

Про надання дозволу на видалення
аварійних дерев у селищі Гостомель
Розглянувши подання депутата Гостомельської селищної ради від
30.01.2018 року, враховуючи акт комісії по обстеженню зелених насаджень від 09
лютого 2018 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1045
від 01.08.2006 р. «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ :
1. Надати дозвіл КП «УЖКГ «Гостомель»» на зрізання аварійних дерев у
зв’язку з незадовільним (аварійним) станом та загрозою падіння у
селищі Гостомель по вул. Нова, 7 – 2 берези.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови Саєнка В.М.

Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/1

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту тротуару в селищі Гостомель
Київської області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт тротуару вздовж вул.Свято-Покровська від №22 до №24
в селищі Гостомель Київської області на суму 290 тис.грн.
2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/2

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту місцевого проїзду в селищі
Гостомель Київської області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р.
№ 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального
будівництва», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
4. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт місцевого проїзду вздовж зони благоустрою «Парк
Сім’ї» в селищі Гостомель Київської області на суму 1 499, 555 тис.грн.
5. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/3

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по будівництву в селищі Гостомель Київської області, на
виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку
державного фінансування капітального будівництва», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
7. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 будівництво дитячого спортивного майданчика по вул.Остромирська (№45 №49) в селищі Гостомель Київської області на суму 760, 493 тис.грн.
8. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/4

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту в селищі Гостомель Київської
області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
10. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт будівлі по вул.Свято-Покровська 220 в селищі
Гостомель Київської обл. на суму 512, 014 тис.грн.
11. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.

Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/5

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по будівництву в селищі Гостомель Київської області, на
виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку
державного фінансування капітального будівництва», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
13. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 будівництво дитячого спортивного майданчика по вул.Лісова в селищі
Гостомель Київської обл. на суму 192, 526 тис.грн.
14. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.

Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/6

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту дороги та реконструкціям доріг
в селищі Гостомель Київської області, на виконання постанови КМУ від
27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування
капітального будівництва», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
16. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева від садиби №48 до садиби №88
в селищі Гостомель Київської обл. на суму 1047, 238 тис.грн.
17. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/7

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту в селищі Гостомель Київської
області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
19. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт мосту через р. Рокач по вул. Свято-Покровська в селищі
Гостомель Київської обл. – 4981,274 млн. грн.
20. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/8

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по будівництву каналізації в селищі Гостомель Київської
області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
22. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 будівництво зливної каналізації по вул. Озерна в селищі Гостомель Київської
області - 469,369 тис.грн.
23. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.

Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/9

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту дороги в селищі Гостомель
Київської області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
25. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська від №90 до №111а в селищі
Гостомель Київської обл. - 1499,708 тис. грн.
26. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/10

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту дороги в селищі Гостомель
Київської області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
28. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт дороги по вул. Бикова в селищі Гостомель Київської
області - 655,68 тис. грн.
29. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
30. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/11

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по будівництву в селищі Гостомель Київської області, на
виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку
державного фінансування капітального будівництва», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
31. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 будівництво дитячого спортивного майданчика по вул. Дніпровській (зона
відпочинку) в селищі Гостомель Київської області - 921,126 тис. грн.
32. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
33. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/12

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по будівництву в селищі Гостомель Київської області, на
виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку
державного фінансування капітального будівництва», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
34. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 будівництво дитячого спортивного майданчика по вул. Нова в селищі
Гостомель Київської області - 513,875 тис. грн.
35. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
36. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.

Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/13

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по реконструкції в селищі Гостомель Київської області,
на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження
Порядку державного фінансування капітального будівництва», керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
37. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 реконструкція заїздів у двори по вул. Свято-Покровська в селищі Гостомель
Київської області - 235,342 тис. грн.
38. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
39. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/14

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту дороги в селищі Гостомель
Київської області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
40. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт дороги по пров. Леонтовича від №31 до №40 в селищі
Гостомель Київської області – 489, 26 тис. грн.
41. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
42. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 14/15

14 лютого 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту тротуару в селищі Гостомель
Київської області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ :
43. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт тротуару по вул. Ярова від №193 до №257 в селищі
Гостомель Київської області – 1499, 669 тис. грн.
44. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
45. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

